
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

 - รวมงาน Myanmar Business Event Road คุณศิริวรรณ กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหง  ผวจ. มอบ

 Show 2019 081-0259751 สหภาพเมียนมา

08.30 น.  ประธานเปดงานวันวิชาการ สืบสานนาฏศิลป อ.จันทรฉาย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ชุดพื้นเมือง 
 ดนตรี ครั้งที่ 22 081-0304084

09.00 น.  ประธานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา คุณวัลยา หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ เครื่องแบบฯ   ปลัดจังหวัด,

 จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 2/2562  086-4304630 80 พรรษา สีกากี แขนยาว หน.สนจ.

09.00 น.  ประธานการประชุมสภากาแฟเพื่อการศึกษา คุณทศพล โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป- 
 เชียงใหม ครั้งที่ 17 082-8933546 เชียงใหม

09.00 น.  ประธานเปดการอบรมโครงการเสริมสรางการ คุณปาริดา หองสวรรคโลก รร.คุมภูคํา ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 รับรู ความเขาใจ พรก. การบริหารจัดการ 093-2147744

 การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560

09.00 น.  รวมพิธีเปดการประชุม 2019 GSTC Asia-Pacific คุณเดือนแกว โรงแรมดิเอ็มเพรส

 Sustainable Tourism Conference (นายวีระศักดิ์ 083-3445440

 โควสุรัตน  รมว.ทองเที่ยวและกีฬา เปนประธาน)

09.30 น.  รวมประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทาง คุณลักขณา หองประชุมใหญ สํานัก-  มอบ

 วัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562 08 1874 1376 หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี วธ.จว.

วาระผูบริหาร

วันพฤหัสบดีที่     28    กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่     28    กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  กงสุลอังกฤษประจําประเทศไทย (นายพอล คุณกฤษ หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 เคย) และคณะ เขาพบเพื่อเยี่ยมคารวะและ 095-6858887

 แนะนําตัว

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงาน คุณรัชนี (ทองถิ่น) หองประชุม 5 ชั้น 5  ผวจ. มอบ

 เทศบาล จว.ชม. ประจําเดือน ก.พ. 62 094-6301123

10.30 น.  ประธานพิธีเปดงาน "ตลาดโชหวยภูมิภาค" คุณทวิช แม็คโคร สาขาเชียงใหม ชุดสุภาพ  มอบ

089-6360996 พาณิชย จว.

13.00 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานจัดทํา (ราง) คุณภฤศ หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด  หน.สนจ.

 แผนยุทธศาสตร Smart City จว.ชม. 081-6039300

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา คุณเจน หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ. มอบ

 อุทธรณในเขตเทศบาลและเขตราชการสวน - 081-7715074

 ทองถิ่นอื่นใน จว.ชม. ครั้งที่ 1/2562

14.00 น.  ประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ ตามมติ คุณชนินาถ หองประชุมชั้นลาง อาคาร   หน.สนจ.

 ครม.สัญจร เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 62 081-9382648 เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

14.00 น.  รวมงานประกาศระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง คุณอู หองประชุมวายุภักษ  มอบ

 สังคมสูงอายุ (พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ 095-8806595 รร.เซ็นทรา บายเซ็นทารา พมจ.

 รอง นรม. เปนประธาน และกลาวปาฐกถาพิเศษ)



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่     28    กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

15.00 น.  ประธานการประชุมหารือการจัดเตรียมงาน คุณจิตรลดา หองรับรอง ผวจ.ชม.

 เทศกาลสงกรานต 081-8741429

16.00 น.  ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ คุณอัครัฐ 06 3435 0990 พระวิหารหลวง วัดพระสิงหฯ ชุดพื้นเมือง/ชุดสุภาพ  ปลัดจังหวัด,

 และถวายพระพรชัยมงคลฯ ประจําเดือน ก.พ. 62 คุณเอกชัย 06 3691 9254 โทนสีออน/โทนสีเหลืองออน หน.สนจ.

19.00 น.  วิทยากรรวมเสวนาในการประชุมใหญสามัญ คุณอรทัย หองเชียงคํา ศูนยประชุม- ชุดสูทสากล 
 ประจําป 2562 089-6353259 นานาชาติคุมคํา ชม.

20.30 น.  รับ รมช.อุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) อุตสาหกรรม จ. ทาอากาศยานเชียงใหม ชุดสุภาพ 
081-9808655 (FD 3425)


	วันพฤหัสบดี

